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Akneroxid 5% żel 50 g
 

Cena: 29,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Akneroxid 5% w postaci żelu z nadtlenkiem benzoilu jest produktem, w którego składzie nie znajdują się substancje konserwujące i
zapachowe. Na co jest Akneroxid 5%? Wskazaniem do stosowania leku jest trądzik pospolity. Składnik czynny leku – nadtlenek benzoilu
– ma działanie hamujące rozwój bakterii beztlenowych Propionibacterium acnes. To właśnie te bakterie uważa się za jedne z przyczyn
powstawania trądziku pospolitego. Substancja czynna leku Akneroxid 5% posiada również właściwości złuszczające, a oprócz tego
redukuje wytwarzanie łoju oraz otwiera zaczopowane pory.

W opakowaniu znajduje się 50 g żelu Akneroxid 5%. W skład 1 g żelu wchodzi 50 mg nadtlenku benzoilu oraz substancje pomocnicze.
Lek należy stosować zgodnie z dawkowaniem przedstawionym w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej. Żel
należy aplikować miejscowo na skórę. Zazwyczaj Akneroxid 5% stosuje się 2–3 razy na dobę, jednak pacjenci z wrażliwą skórą na
początku powinni stosować produkt nie częściej niż 1 raz na dobę (najlepiej przed snem). Żel Akneroxid 5% należy nakładać na skórę
oczyszczoną i osuszoną. Jednorazowo należy wykorzystać cienką warstwę żelu, unikając aplikacji na zdrową skórę. Każdorazowo po
zastosowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce. Terapia zazwyczaj trwa 4–10 tygodni. W czasie jej trwania należy chronić ubranie przed
kontaktem z lekiem.

Jeśli pacjent nie zaobserwuje efektów leczniczych, zasadne może być zmienienie leku na preparat o 10% zawartości nadtlenku
benzoilu. Lek Akneroxid 5% nie powinien być stosowany zbyt często czy w nadmiernych dawkach, poza tym nie wolno go aplikować na
uszkodzoną skórę, gdyż może wywoływać ciężkie objawy podrażnienia. Stosując lek Akneroxid 5%, należy liczyć się z tym, że u
niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Na początku terapii może pojawić się wrażenie napięcia skóry czy też jej
zaczerwienienie, jednak ten objaw z czasem znika. Jeśli objawy te będą utrzymywać się dłużej niż 5 dni, należy odstawić lek i
skonsultować się z lekarzem. Naskórek będzie się w stopniu umiarkowanym złuszczać przez cały czas terapii. Niezbyt częste skutki
uboczne Akneroxid 5% to nasilenie suchości skóry. Rzadkie skutki uboczne to natomiast alergia kontaktowa.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z leku Akneroxid 5%. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na nadtlenek benzoilu oraz inne
składniki preparatu. Produkt nie powinien być też stosowany na skórę uszkodzoną i owłosioną, a także na błony śluzowe, poza tym
należy unikać jego kontaktu z oczami, okolicami ust i nosa. Z ostrożnością należy stosować lek na skórę wrażliwą (np. na szyi). Leku nie
należy łączyć ze środkami o działaniu drażniącym skórę, a w czasie terapii należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV.
Ostrożnie lek Akneroxid 5% powinny stosować osoby zmagające się z suchą skórą lub AZS, a w ciąży i w czasie karmienia piersią
produkt można stosować wyłącznie wtedy, jeśli jest to uzasadnione, jednak jednocześnie nie zaleca się stosowania w ostatnim miesiącu
ciąży.
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Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 50 mg nadtlenku benzoilu.

Wskazania i działanie

Trądzik młodzieńczy (Acne vulgaris).

Nadtlenek benzoilu hamuje rozwój Propionibacterium acnes, bakterii uważanych za jedną z przyczyn trądziku pospolitego. Ponadto
działa złuszczająco, otwierając zaczopowane pory, oraz zmniejsza wytwarzanie łoju. Płyn do stosowania na skórę nie zawiera substancji
zapachowych ani konserwujących.

Dawkowanie
Cienką warstwę należy nanosić 2 razy dziennie na chorobowo zmienione miejsca na skórze po uprzednim dokładnym umyciu i
osuszeniu; w przypadku braku efektów leczniczych zaleca się stosowanie preparatu zawierającego 10% nadtlenek benzoilu; średni czas
leczenia wynosi 4-10 tyg.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nadtlenek benzoilu lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe oraz skórę
owłosioną.
Żelu i płynu nie należy stosować w skojarzeniu ze środkami działającymi drażniąco na skórę. Żel należy stosować szczególnie ostrożnie
u osób z atopowym zapaleniem skóry, suchą i odtłuszczoną skórą.
W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach. Nie zaleca się stosowania w ostatnim miesiącu
ciąży.
Podczas leczenia należy unikać silnego naświetlania leczonych powierzchni skóry promieniowaniem UV (światło słoneczne, solarium).
Chronić ubranie przed kontaktem z preparatem.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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